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Agenda Mundial - Final do século Passado: Mudanças Climáticas

E seus efeitos.....

Aceleraram a criação de uma nova
indústria de energia do século 21:
Renováveis + Descentralização – Escala
= Recursos Distribuídos de Energia.....
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Enquanto isso no Brasil, desde 1995 ...
5 Grandes Socorros ao Setor Elétrico em
26 anos: total atual de 455 bilhões, sempre
repassados ao consumidor !!
-

RESEB (1995) +

-RACIONAMENTO (2001/2002) +
-MP 579 (2012) +
-CONTA ACR (2014 /2015) +
-CONTA COVID (2020)

Fonte: ECOee
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Crise hídrica em 2021:
novas taxas,
diferimentos e
encargos impostos à
tarifas

Sinais de Esgotamento do Modelo desde 2012...
•

•
•

•

Redes não preparadas para
integração avançada de
renováveis
Tarifa monômia na BT e
UCs sem conectividade
Sem incentivos ou
ferramentas para
gerenciamento da demanda
Os consumidores evoluíram
mas a indústria ainda não...

Tecnologias do Século 21
Tecnologias Tradicionais

Pauta de Modernização do
Setor...
•
•
•

Abertura de mercado
“Correta” alocação de custos
Eliminação de subsídios

Apenas modernização de
Regras...
•
•
•

Não há previsão de investimentos reais na infra T&D
Tema delegado ao Legislativo: PLS 232 e PL 414
Prevê elaboração de plano somente 42 meses após
aprovação, sem data

Nosso setor vai continuamente postergando mudanças que o mundo abraçou: a modernização
tecnológica da infraestrutura é um pilar sólido, necessário e fundamental para uma sociedade sadia e
economicamente sustentável, uma vez é ligada ao bem estar das pessoas.
Fonte: ECOee
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Dogma numero 1: “Quem vai pagar a conta? Trocar
medidores demandará tempo e investimentos”

O consumidor brasileiro já está pagando
a conta nos “socorros periódicos” e em
subsídios recorrentes já cobrados nas
tarifas atuais, nas bandeiras tarifárias...
Isso sem deixar nenhum legado à
sociedade para melhor enfrentamento
das crises futuras que poderão vir a
ocorrer.
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• Os “socorros” teriam sido suficientes para mais de
4 implementações completas de Smart Grids no
Brasil !!
• Socorros e Bandeiras tarifarias são “vaquinhas”
para subsidiar custos não planejados de curto
prazo, sem deixar legado de aprendizado em
novos investimentos que evitem estes gastos
recorrentes e aprisionantes no futuro.
• Medições inteligentes habilitam um novo mercado
competitivo de serviços de energia, onde oferta e
procura serão estabelecidas crescentemente por
transações bilaterais, onde a tarifa regulada
somente é adotada como referência de preço e
cálculo do desconto.
• A tarifa regulada é a base sobre a qual os
descontos acontecem ( a exemplo de outros
setores)
• Isso já funciona com clientes elegíveis ao mercado
livre e na oferta de geração remota e microgeração.

Dogma número 2: “O Brasil já tem a matriz elétrica mais
renovável do mundo e por isso não tem que se preocupar com a
descarbonização”

Fonte: EPE BEM – Balanço Energético Nacional 2021

Assim não seria necessário nem urgente
investir em redes inteligentes no Brasil !
Entretanto nossa base hídrica esta afetada
pelas mudanças do clima e a expansão da
geração está sendo feita principalmente
através de renováveis variáveis, aumentando
mais ainda a demanda por serviços de
flexibilidade e integração, como gestão do
lado da demanda.
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• A disponibilidade das hidroelétricas, que poderiam
oferecer flexibilidade, está comprometida pelas
mudanças climáticas.
• As ferramentas sistêmicas para promoção do uso
eficiente de energia e de gerenciamento da
demanda junto aos consumidores são cada vez
mais necessárias, com medidores e tarifas
inteligentes.
• Falta visão de longo prazo na habilitação destas
ferramentas não apenas em época de crise
energética.
• As redes atuais não conseguem hospedar as
crescentes parcelas de geração distribuída e micro
redes que estão sendo implementadas em larga
escala.
• O investimento em usinas térmicas é questionável
economicamente pelo aumento de tarifas no longo
prazo e pelo aspecto ambiental, em um mundo em
fase acelerada de descarbonização.

Dogma número 3: “A sociedade prioriza a modicidade tarifaria e
para isso o governo deve continuamente atuar”.
Modicidade ou Previsibilidade ?
•

•

•
O cidadão e o consumidor desejam opções,
transparência e soluções previsíveis e sustentáveis
economicamente. A sociedade deseja poder
escolher alternativas que melhor atendam as suas
necessidades.
O recente avanço da energia solar, seja individual
ou compartilhada, é decorrente da falta de opções
de produtos e de sustentabilidade de tarifas e
preços oferecida pelas distribuidoras, sem os
medidores inteligentes.
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•

Consumidores e cidadãos estão crescentemente
engajados com causas ambientais e sociais, mas isso tem
sido colocado em segundo plano.
Crescentemente as pessoas querem saber a origem do
produto e não somente seu preço: querem saber o impacto
de seu consumo e não querem e nem pediram que o
governo decida por eles.
Medições e tarifas inteligentes permitem a implementação
de um novo mercado competitivo de serviços de energia.
Nos países onde as novas tecnologias prosperaram foi
imprescindível a estabelecer um programa governamental
estruturado de longo prazo que desse lastro aos agentes
envolvidos para que houvesse segurança nos
investimentos necessários, firmeza de propósitos na
colheita dos benefícios proporcionados, e transparência e
clareza nas premissas de longo prazo que sustentam a
visão pretendida, junto à sociedade em geral.

A necessária mudança de “mind set” no setor
Cruzando o Abismo
•

•

•
A tecnologia avança sempre mais rápido que a
regulação, seja no Brasil ou no mundo. Seguimos
trabalhando com paradigmas do século passado.
A sociedade vem digitalizando atividades e
serviços, com a instalação crescente de
dispositivos inteligentes – já existe um “gap” que
vem se acentuando entre as tecnologias
adotadas pelos clientes e pelas empresas.
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•

Vários países já estão implantando a segunda geração de
medidores e de tarifas inteligentes enquanto no Brasil
praticamente existe apenas tarifa volumétrica em BT.
Há 8 anos a ANEEL iniciou estudos e implantou a tarifa
branca, sem cobrança de demanda e com postos horários
apenas para energia. Facultativa, a implantação foi
negligenciada pelas empresas e pelos clientes.
ABINEE desenvolveu estudo para a medição inteligente
em BT, iniciando dos clientes de maior para o menor
consumo. Em oito anos poderia incorporar 56% dos
consumidores e 88,2% do consumo em BT, excluindo os
residenciais de consumo abaixo de 100 kWh mês e os
clientes baixa-renda. Premissas: tarifa binômia, horária,
mandatória, investimentos da ordem R$ 7,7 bilhões/ano.
Benefícios: economias sistêmicas, opções aos clientes,
facilitação de acesso ao mercado livre, gerenciamento do
lado da demanda.

O que acontece se mantivermos o “status quo?”
Os recursos de energia estarão crescentemente dentro dos
clientes mais rentáveis, que terão mais autonomia e as redes do
futuro serão “mais leves ou distribuídas” e devotadas para a
integração destes recursos em vez de prover apenas o
suprimento exclusivo.
Lógica suicida – vale a pena continuar investindo em
“ativos pesados e tradicionais” em um mercado estagnado
ou decrescente?

Risco de “Stranded Assets” e necessidade de investimentos
adicionais para a automação, gestão, integração e
hospedagem das renováveis.
Fonte: Cyro Vicente Boccuzzi – A grande mudança de paradigma do setor de energia

© Smart Grid Latin American Forum 2021

Conclusões
Está ocorrendo uma grande transformação tecnológica do
setor de energia, que é inevitável, rápida e silenciosa;
Em todos os países do mundo esta transição foi liderada por
políticas governamentais, mas aqui no Brasil os dogmas
apresentados impediram seu avanço. O tema precisa entrar na
agenda de modernização do governo brasileiro .
No Brasil, pela falta de politica energética para a transformação,
a mudança vem dos consumidores até as empresas e será
impossível de ser acompanhada por uma orquestração
ordenada de cima para baixo;
A mais recente crise hídrica deixou clara a necessidade crescente
de ferramentas de gerenciamento do lado da demanda e de
alocação justa de custos no novo ambiente, somente possíveis a
partir de novas alternativas de tarifas e medição inteligentes.
Fonte: ECOee – Fórum Latino Americano de Smart Grid
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Obrigado
!
Cyro Vicente Boccuzzi
cyro.boccuzzi@ecoee.com.br
cyro.boccuzzi@smartgrid.com.br

https://www.linkedin.com/in/cyroboccuzzi
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